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2. El present Acord està en vigor mentre que l’Estat 
part sigui Estat part en la Convenció.

3. L’OPAQ i l’Estat part poden concertar els acords 
suplementaris que considerin necessaris.

4. Les consultes relatives a l’esmena del present 
Acord s’han d’iniciar a sol·licitud de l’OPAQ o de l’Estat 
part. La introducció de tota aquesta esmena s’ha de fer 
amb el consentiment mutu expressat en un acord concer-
tat entre l’OPAQ i l’Estat part.

Fet a Madrid per duplicat, el dia 16 de setembre de 
2003, en els idiomes anglès i espanyol; ambdós textos 
són igualment autèntics.

Pel Regne d´Espanya, Per l´Organització per a la 
Prohibició de les Armes 

Químiques (OPAQ)

Ramón Gil-Casares Satrústegui  Rogelio Pfirter
Secretari d´Estat d´Afers Exteriors Director general

El present Acord va entrar en vigor el 3 de juliol
de 2007, data en què es va dipositar, davant el director 
general de l’OPAQ, l’Instrument de ratificació d’Espanya, 
segons estableix el seu article 12.1.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 25 de juliol de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas.

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
15674 ORDRE ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre 

expedició de títols universitaris oficials de 
màster i doctor. («BOE» 200, de 21-8-2007.)

Els reials decrets 55/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i 
es regulen els estudis universitaris oficials de grau, i 
56/2005, de la mateixa data, pel qual es regulen els estu-
dis universitaris oficials de postgrau, parcialment modifi-
cats pel Reial decret 1509/2005, de 16 de desembre, han 
configurat una nova ordenació dels ensenyaments uni-
versitaris oficials espanyols, d’acord amb les línies gene-
rals emanades de l’Espai Europeu d’Educació Superior i 
de conformitat amb el que preveu l’article 88.2 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Per la seva banda, el Reial decret 55/2005 ha derogat 
el Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre obten-
ció, expedició i homologació de títols universitaris, sense 
perjudici de la seva aplicació als ensenyaments anteriors, 
per la qual cosa es fa necessari establir, en compliment 
del mandat que conté l’article 3.1 del Reial decret 55/2005, 
anteriorment esmentat, els requisits que respecte al for-
mat, text i procediment són aplicables per expedir títols 
universitaris oficials en tot el territori nacional per les uni-
versitats espanyoles.

Tanmateix, si bé en el present curs 2006-2007 s’ha 
produït la implantació dels primers ensenyaments oficials 
conduents a obtenir els nous títols oficials de màster i 
doctor, el començament efectiu de la impartició dels ense-
nyaments de grau no tindrà lloc fins al curs 2008-2009, 
per la qual cosa la present Ordre només aborda la regula-
ció necessària per expedir els nous títols oficials de màs-
ter i doctor corresponent als ensenyaments que han estat 
implantats conforme a les disposicions que conté l’es-
mentat Reial decret 56/2005, de 21 de gener.

D’acord amb això, els annexos I i II recullen, segons el 
que disposa la present norma, els models d’expedició dels 
nous títols de màster i doctor, i els annexos III i IV presen-
ten els models relatius a l’expedició dels esmentats títols 
quan corresponen als programes conjunts duts a terme 
entre universitats espanyoles o espanyoles i estrangeres a 
què es refereix l’article 7 del Reial decret 56/2005, de 21 de 
gener. Finalment, l’annex V incorpora el model del suple-
ment europeu al títol de màster universitari.

En virtut d’això, en ús de la competència atribuïda per 
l’article 3.1 del Reial decret 55/2005, amb l’informe previ del 
Consell de Coordinació Universitària i amb l’aprovació prè-
via de la ministra d’Administracions Públiques, disposo:

CAPÍTOL I

Normes generals

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte regular els requisits i el 
procediment per expedir els títols universitaris oficials de 
màster i doctor, en compliment del que estableix l’article 
3.1 del Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s’es-
tableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es 
regulen els estudis universitaris oficials de grau.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Les disposicions que conté aquesta Ordre són aplicables 
a l’expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor 
per les universitats espanyoles, en tot el territori nacional.

Article 3. Títols oficials de màster i doctor.

1. Són títols universitaris oficials de màster i doctor els 
que acrediten la completa superació del segon i tercer cicle, 
respectivament, dels estudis universitaris oficials amb vali-
desa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

2. Els esmentats títols els ha d’expedir, en nom del 
rei, el rector de la universitat en què s’han conclòs els 
estudis que donen dret a obtenir-los, d’acord amb els 
requisits que respecte al seu format, text i procediment 
d’expedició estableix aquesta Ordre.

3. La denominació dels títols universitaris oficials de 
màster és la de «màster universitari» i la dels títols uni-
versitaris oficials de doctor és «doctor», i les esmentades 
denominacions queden reservades en exclusiva per a 
cadascun d’aquests títols.

Article 4. Registres de títols universitaris oficials.

1. En el Ministeri d’Educació i Ciència i en totes les 
universitats hi ha d’haver, respectivament, el Registre 
Nacional i els registres universitaris d’expedició de títols 
universitaris oficials.

2. L’accés a aquests registres, que contenen dades 
de caràcter personal, s’ha de fer en els termes que esta-
bleixen l’article 37.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, i la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL II

Expedició de títols universitaris oficials de màster
i doctor

Article 5. Títols de màster universitari.

1. La denominació específica dels títols oficials de 
màster universitari és la que figura en la relació de títols 
de nova implantació els ensenyaments dels quals tenen 
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caràcter oficial i condueixen a l’obtenció del títol corres-
ponent, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» de conformitat amb el que estableix l’article 5 del 
Reial decret 56/2005, de 21 de gener.

2. L’expedició material d’aquests títols ha de pre-
veure, al costat de la menció de la seva denominació 
específica i la referència expressa a la seva condició d’en-
senyaments de màster universitari, una al·lusió al seu 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, així 
com, si s’escau, una menció expressa a l’especialitat cur-
sada, segons el model que preveu l’annex I.

Article 6. Títols de doctor.

1. El títol oficial de doctor ha d’incloure la denomina-
ció «doctor/a per la Universitat de» seguida del nom de la 
universitat en què es va aprovar la tesi doctoral i de la 
denominació del programa cursat.

2. L’expedició material d’aquests títols ha de preveure, 
al costat de la menció de la seva denominació i la referèn-
cia expressa a la seva condició d’ensenyaments de docto-
rat, una al·lusió al seu caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional, segons el model que preveu l’annex II.

3. S’hi pot incloure, si s’escau, la menció «cum 
laude», de conformitat amb el que estableix l’article 13.4 
del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, relatiu a la 
defensa i avaluació de la tesi doctoral.

4. Així mateix, en l’anvers del títol de doctor hi pot 
figurar la menció doctor europeu «doctor europeus», 
sempre que concorrin les circumstàncies que preveu l’ar-
ticle 14 del Reial decret 56/2005, de 21 de gener.

Article 7. Títols corresponents a programes conjunts 
entre universitats espanyoles o espanyoles i estrange-
res conduents a l’obtenció de títols oficials de màster 
universitari o doctor.

1. L’expedició dels títols oficials de màster universi-
tari o doctor obtinguts després de la superació del segon 
o tercer cicle, respectivament, dels programes conjunts 
entre dues universitats espanyoles o més, segons el que 
disposa l’article 7.3 del Reial decret 56/2005, es regeix, a 
més de pel que disposa la present Ordre, pel que esta-
bleix el Conveni que a aquests efectes hagin subscrit les 
respectives universitats que, en tot cas, ha de determinar 
la Universitat que serà responsable de la tramitació i l’ar-
xivament dels expedients dels estudiants, així com de la 
tramitació, l’expedició material, el registre i el lliurament 
als interessats dels títols corresponents.

L’expedició dels esmentats títols es regeix pel que dis-
posa la present Ordre, i en cada títol s’hi ha d’incloure la 
referència expressa a les universitats participants en el 
Conveni subscrit, de conformitat amb el que estableixen 
els annexos III i IV.

2. L’expedició dels títols oficials de màster universi-
tari o doctor obtinguts després de la superació del segon 
o tercer cicle, respectivament, dels programes oficials 
conjunts entre universitats espanyoles i estrangeres, 
segons el que disposa l’article 7.4 del Reial decret 56/2005, 
es regeix, a més de pel que disposa la present Ordre, pel 
que estableix el Conveni que a aquests efectes han subs-
crit les respectives universitats.

En el títol oficial de màster universitari o doctor expe-
dit per la universitat espanyola que hagi subscrit el Con-
veni, s’hi inclou la menció expressa de les universitats 
participants, de conformitat amb els models que preve-
uen els annexos III i IV.

3. Quan l’expedició del títol correspongui a la univer-
sitat estrangera, en el Conveni s’hi ha d’estipular que en 
l’esmentat títol hi ha de figurar una menció al títol oficial 
de postgrau espanyol que correspongui. En tot cas, el títol 
s’ha de presentar davant la universitat espanyola que va 
signar el Conveni, perquè aquesta inclogui una diligència 

en què assenyali el títol oficial de postgrau que corres-
pongui i lo registrari.

Els títols estrangers obtinguts d’acord amb el que pre-
veu aquest article, en cap cas poden ser, al seu torn, 
objecte d’homologació a un títol o grau acadèmic espa-
nyol a l’empara del Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, 
pel qual es regulen les condicions d’homologació i conva-
lidació de títols i estudis estrangers d’educació superior.

CAPÍTOL III

Procediment d’expedició de títols universitaris
oficials de màster i doctor

Article 8. Sol·licitud.

1. Una vegada superats els estudis universitaris condu-
ents a l’obtenció d’un títol oficial de màster universitari o 
doctor, l’interessat pot sol·licitar, a la universitat en què hagi 
conclòs aquests estudis, l’expedició del títol. L’expedient per 
a la concessió del títol consta dels documents següents:

a) Instància de l’interessat en què sol·licita el títol, 
d’acord amb el model que estableixi la corresponent uni-
versitat, en la qual hi ha de constar, si s’escau, una sol-
licitud expressa d’expedició del mateix títol en text bilin-
güe, de conformitat amb el que estableix l’article 12 
d’aquesta Ordre.

b) Certificació acadèmica del centre universitari que 
garanteixi i especifiqui la superació per l’interessat dels 
estudis corresponents i, si s’escau, de tots els requisits 
que siguin exigibles en relació amb el pla d’estudis o pro-
grama de què es tracti, amb menció de la seva data de 
finalització. Així mateix, la certificació ha d’incloure la 
data d’aprovació del corresponent títol.

c) Acreditació de les dades d’identitat de l’interessat, 
en els termes que regula el Reial decret 522/2006, de 28 
d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de fotocòpies de 
documents d’identitat en els procediments administratius 
de l’Administració General de l’Estat i dels seus organis-
mes públics vinculats o dependents.

d) Certificació que l’interessat ha satisfet els drets 
d’expedició del títol.

2. Els títols de màster universitari i doctor tenen 
efectes plens des de la data de pagament dels drets d’ex-
pedició. D’acord amb el que estableix l’article 3.1 del Reial 
decret 55/2005, de 21 de gener, l’interessat pot sol·licitar, 
des del moment en què aboni els corresponents drets, 
l’expedició d’una certificació supletòria provisional que 
substitueixi el títol oficial, mentre no es produeixi la seva 
expedició material, que té el mateix valor a efectes de 
l’exercici dels drets inherents al títol. Aquesta certificació 
ha d’incloure les dades essencials que han de figurar en el 
títol corresponent.

Article 9. Comunicació al Registre nacional de títols.

1. En relació amb els títols oficials que expedeixin, 
les universitats s’han d’ajustar a les normes d’organitza-
ció i procediment dels registres universitaris de títols ofi-
cials que s’estableixin sobre això.

2. A aquest efecte, el secretari general tècnic del 
departament ha de dictar les oportunes instruccions sobre 
procediment informàtic i de verificació documental, amb 
la finalitat de constituir la corresponent base de dades en 
connexió amb les de les respectives universitats.

Article 10. Característiques del suport i format dels títols 
universitaris oficials.

1. La cartolina suport dels títols oficials de màster 
universitari i doctor, de la mateixa mida per a tots aquests 
títols, ha de ser de material especial amb determinades 
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claus d’autenticitat, normalitzat en format UNE A-3, 
d’acord amb les prescripcions tècniques i de seguretat 
que determini el secretari general tècnic del departa-
ment.

2. Les cartolines han de portar incorporat l’escut 
nacional en l’angle superior esquerre. Han d’estar nume-
rades mitjançant una sèrie alfanumèrica, i el seu control 
correspon a les unitats responsables del procés d’expedi-
ció dels títols.

3. Les universitats han d’adoptar, per als títols que 
expedeixin, els atributs, colors, orles i altres grafismes 
que considerin convenients, sense més limitacions que 
les que estableix aquesta Ordre. Així mateix, poden incor-
porar als títols que expedeixin el seu propi escut o altres 
escuts, mai en una mida més gran que l’escut nacional.

4. Els títols han de portar imprès tot el seu text, així 
com la signatura del rector de la universitat corresponent. 
No es permet la incorporació de cap inscripció no impresa, 
llevat de la signatura de l’interessat i la del responsable de 
la unitat de títols oficials de la universitat.

5. Cada universitat, abans que el lliurin a l’interessat, 
ha de fer en el títol una estampació en sec del motiu de la 
seva elecció, igual per a tots els títols que expedeixi. Ha 
de remetre una mostra de l’esmentat motiu a la Subdirec-
ció General de Títols, Convalidacions i Homologacions 
d’aquest Departament, als efectes de coneixement i con-
trol d’autenticitat.

Article 11. Personalització del títol.

1. Els títols universitaris oficials de màster i doctor 
han d’incloure en el seu anvers, a més de les mencions 
que assenyalen altres articles de la present Ordre, les 
dades següents:

a) Referència expressa que el títol s’expedeix en 
nom del rei, d’acord amb la fórmula recollida en els anne-
xos de la present Ordre.

b) Nom i cognoms de la persona interessada, tal 
com figuren en el seu document nacional d’identitat o 
passaport.

c) Lloc i data de naixement, així com nacionalitat de 
la persona interessada.

d) Lloc i data d’expedició del títol, que és la corres-
ponent a la certificació del pagament dels drets per l’es-
mentada expedició.

e) Signatura de la persona interessada, del respon-
sable de la unitat de títols oficials de la universitat, i del 
rector de la universitat.

f) Si s’escau, inclusió de la menció de «cum laude» 
així com de la menció «doctor europeu».

g) Menció de les causes legals que, si s’escau, afec-
tin l’eficàcia del títol. Quan així escaigui, s’hi ha de fer 
constar si es tracta d’expedició d’un duplicat, així com les 
causes que van motivar l’esmentada expedició.

h) Claus oficials del títol que s’expedeix. La primera 
està composta pels codis corresponents a la universitat, 
al centre i al número de registre universitari. La segona 
correspon al número assignat pel Registre nacional de 
títols.

2. En el revers dels títols universitaris oficials s’hi 
han de fer constar les mateixes dades relatives a la clau 
alfanumèrica del suport, codis d’universitat i centre, 
número de registre universitari de títols oficials i número 
del Registre nacional de títols, a fi d’identificar les dues 
parts del títol. Hi ha de constar també el lloc i la data d’ex-
pedició del títol, i la signatura del responsable de la unitat 
de títols oficials de la universitat.

Article 12. Llengua dels títols universitaris oficials.

Els títols universitaris oficials s’han d’expedir en cas-
tellà i, si s’escau, en les altres llengües oficials pròpies de 

les comunitats autònomes. Les universitats radicades en 
comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia han 
d’expedir els títols en text bilingüe, en un sol document 
redactat en castellà i en l’altra llengua oficial de la corres-
ponent Comunitat Autònoma, els dos textos impresos 
amb el mateix tipus i mida de lletra. La llegenda «Juan 
Carlos I, Rey de España» s’ha d’imprimir exclusivament 
en castellà.

Disposició addicional primera. Suplement europeu al 
títol.

Una vegada superats els estudis universitaris condu-
ents als títols oficials de màster universitari o doctor, l’in-
teressat pot sol·licitar en la corresponent universitat l’ex-
pedició del suplement europeu al títol, d’acord amb el 
model que estableix l’annex V.

Disposició addicional segona. Títols de les universitats 
de l’església catòlica.

1. D’acord amb el que disposa la disposició addicio-
nal quarta de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, l’obtenció, l’expedició i els efectes dels 
títols corresponents a estudis impartits en universitats de 
l’església catòlica s’ha d’ajustar al que disposen els 
acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu.

2. Els títols universitaris oficials de màster i doctor 
que s’obtinguin en les esmentades universitats per la 
superació d’estudis que tinguin reconeguts efectes civils, 
els ha d’expedir el corresponent rector en nom del rei, i 
s’han d’ajustar al que estableix aquesta Ordre per als 
títols oficials.

Disposició transitòria primera. Títols corresponents a 
ensenyaments anteriors.

L’expedició dels títols oficials de doctor corresponents 
als ensenyaments anteriors als establerts d’acord amb el 
que disposen els reials decrets 55/2005 i 56/2005 s’ha de 
fer conforme a la normativa anteriorment vigent, contin-
guda en el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril.

Disposició transitòria segona. Règim transitori per a 
l’acreditació de dades d’identitat.

Mentre no es concloguin les actuacions que permetin 
a les universitats accedir al sistema de verificació de 
dades d’identitat, l’interessat ha d’acompanyar la sol-
licitud a la qual es refereix l’article 8 d’aquesta Ordre 
d’una fotocòpia del document nacional d’identitat o docu-
ment equivalent.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.30a de la Constitució i d’acord amb l’autorit-
zació que conté l’article 3.1 del Reial decret 55/2005, i és 
aplicable en tot el territori nacional.

Disposició final segona. Aplicació.

S’autoritzen el secretari d’Estat d’Universitats i Inves-
tigació i el secretari general tècnic, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, per dictar les instruccions 
necessàries per a l’aplicació d’aquesta Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 d’agost de 2007.–La ministra d’Educació i 
Ciència, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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ANNEX I 
Model de títol de màster universitari 

[Article 5] 
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA 

i en nom seu el/la 

rector/a de la Universitat ..........................................................................................., considerant que, conforme a les disposicions 
i circumstàncies previngudes per la legislació vigent, el senyor/la senyora ����..................................................................., 
nascut/da el dia ��..... de/d�....................................................... de .............. a ..........................................................................., 
de nacionalitat ���.........................................., ha superat a la Universitat de .............................................................................. 
els ensenyaments conduents al TÍTOL de MÀSTER UNIVERSITARI en ........................... (indiqueu-hi la denominació específica i 
feu referència a l'especialitat, si s'escau)..................................................., expedeix el present títol oficial amb validesa en tot el 
territori nacional, que faculta l'interessat/la interessada per gaudir dels drets que les disposicions vigents atorguen a aquest títol.   

............................................, ....... de/d�................................................ de .......... 

ANNEX II 
Model de títol de doctor 

[Article 6]  
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA  

i en nom seu el/la 

rector/a de la Universitat ................................................................................................................., considerant que, conforme a les 
disposicions i circumstàncies previngudes per la legislació vigent, el/la senyor/a

de nacionalitat ���..........................................., ha superat els ensenyaments 
 per la Universitat de ............................................................................................................................................................................ 
dins del programa (indiqueu-hi la denominació del doctorat) ......................................................................................., expedeix el 
present títol oficial amb validesa en tot el territori nacional, que faculta l'interessat/la interessada per gaudir dels drets que les 
disposicions vigents atorguen a aquest títol.   

Títol de doctor per la Universitat ................................................................................... (indiqueu-hi la qualificació i, si s'escau, 
mencions: "cum laude", "doctor europeu").  

............................................, ....... de/d�................................................ de .......... 

L'interessat/La interessada,        El/La rector/a,        El/La cap de la Secretaria,  

 ..............................................................................,
nascut/da el dia ��..... de/d �....................................................... de .............. a ...........................................................................,

conduents al TÍTOL universitari de DOCTOR/A

L'interessat/La interessada,        El/La rector/a,        El/La cap de la Secretaria,  
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ANNEX III 
Model de títol de màster universitari obtingut després de la superació d'un programa conjunt entre 

universitats espanyoles o espanyoles i estrangeres 
[Article 7]  

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA  
i en nom seu el/la  

rector/a de la Universitat ..................................................................................................................., considerant que, conforme a
les disposicions i circumstàncies previngudes per la legislació vigent, el senyor/la senyora ...........................................................,
nascut/da el dia ....... de/d�.................................................. de .............. a .......................................................................................,
de nacionalitat ���.............................................., ha superat els ensenyaments conduents al TÍTOL de MÀSTER 
UNIVERSITARI en ...................................................... (indiqueu-hi la denominació específica i esmenteu l'especialitat, si s'escau) 
...................................................... organitzat amb la/les universitat/s de ...................................... (esmenteu-hi la/les universitat/s 
participant/s del Conveni)................................................., expedeix el present títol oficial amb validesa en tot el territori
nacional, que faculta l'interessat/la interessada per gaudir dels drets que les disposicions vigents atorguen a aquest títol.  

............................................, ........ de/d�................................................ de ..........  

L'interessat/La interessada,        El/La rector/a,        El/La cap de la Secretaria,  

ANNEX IV 
Model de títol de doctor obtingut després de la superació d'un programa conjunt entre universitats espanyoles  

o espanyoles i estrangeres 
[Article 7]  

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA  
i en nom seu el/la  

rector/a de la Universitat .........................................................................................., considerant que, conforme a les
disposicions i circumstàncies previngudes per la legislació vigent, el/la senyor/a .....................................................................,
nascut/da el dia ��........ de/d�............................................ de ............... a ..................................................................................,
de nacionalitat. .............................................., ha superat els ensenyaments conduents al TÍTOL universitari de
DOCTOR/A per la Universitat de ......................................................... dins del programa ��.�.. (indiqueu-hi la denominació del
doctorat), organitzat amb la/les universitat/s de ..................................................(esmenteu la/les universitat/s participant/s del
Conveni).............................................................., expedeix el present títol oficial amb validesa en tot el territori nacional, 
que faculta l'interessat/la interessada per gaudir dels drets que les disposicions vigents atorguen a aquest títol.   

Títol de doctor per la Universitat ..................................................................................... (indiqueu-hi la qualificació i, si s'escau, 
mencions: "cum laude", "doctor europeu").  

............................................, ......... de/d� ................................................ de .......... 

L'interessat/La interessada,        El/La rector/a,        El/La cap de la Secretaria,  
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ANNEX V

Model de suplement europeu al títol
de màster universitari

1. Dades del titulat.
1.1 Cognoms.
1.2 Nom.
1.3 Data de naixement.
1.4 Número d’identificació.
Codi Erasmus de la universitat + DNI o passaport, en 

el cas d’estudiants estrangers.
2. Informació sobre la titulació.
2.1 Denominació de la titulació i títol conferit:

Títol de màster en T2 per la universitat U
(especialitat en e, si n’hi ha)

Nom del programa
2.2 Principals camps d’estudi de la titulació i orienta-

ció.
Àmbit de coneixement.
L’àmbit de coneixement que figuri en el pla d’estudis; 

si és interdisciplinari, enumereu els àmbits que preveu.
Orientació professional/investigadora/acadèmica.
2.3 Nom i naturalesa de la institució que ha conferit 

el títol.
Nom de la universitat que atorga el títol, indicant-hi si 

és una universitat pública, privada o de l’església catò-
lica.

2.4 Nom i naturalesa de la institució en què es van 
impartir els estudis.

En el cas de títols conjunts, hi ha de figurar la denomi-
nació de les universitats participants, una de les quals ha 
de coincidir amb l’esmentada a l’apartat 2.3.

(Només s’expedeix un SET i ho ha de fer la universitat 
que tramiti el títol.)

2.5 Llengua(gües) utilitzada(es) en docència i exà-
mens.

Castellà, llengua cooficial i, si s’escau, percentatge de 
docència en una altra llengua, sempre que s’hagi impartit 
amb aquesta, almenys, una assignatura.

3. Informació sobre el nivell de la titulació.
3.1 Nivell de la titulació.
Titulació de segon cicle.
3.2 Durada oficial del programa.
Nombre de crèdits ECTS.
3.3 Requisits d’accés.
3.4 Adequació del títol al nivell formatiu del postgrau 

(descriptors de Dublín).
Enumereu els descriptors que figuren en el pla d’estudis.

4. Informació sobre el contingut i els resultats obtin-
guts.

4.1 Forma d’estudi.
Indiqueu si el programa d’estudis és presencial, no 

presencial o mixt.

4.2 Requisits del programa.
x crèdits teòrics, x crèdits pràctics, x crèdits de pro-

jecte.
4.3 Descripció dels continguts.
Mòdul............ Matèria............ Caràcter............ Crèdits
Qualificació............ Any........... Observacions.............
Matèries cursades en una altra universitat ...............
Universitat.

4.4 Sistema de qualificació.
En el sistema universitari espanyol, les qualificacions 

estan basades en la puntuació absoluta sobre 10 punts 
obtinguda per l’estudiant en cada assignatura o treball 
d’investigació, d’acord amb la escala següent: Suspens: 
0 - 4,9. Aprovat: 5 - 6,9. Notable: 7 - 8,9. Excel·lent: 9 - 10. 
Matrícula d’honor: implica haver obtingut excel·lent, més 
una menció especial. Una assignatura es considera supe-
rada a partir d’«aprovat». La distribució de les qualificaci-
ons ha estat: aprovat x %, notable x %, excel·lent x %, 
matrícula d’honor x %.

4.5 Qualificació global de la persona titulada.
La ponderació d’expedient es calcula mitjançant el 

criteri següent: suma dels crèdits superats per l’alumne 
multiplicats cadascun d’aquests pel valor de la qualifica-
ció que correspongui, a partir de la taula d’equivalències 
que s’especifica a continuació, i dividit pel nombre de 
crèdits superats per l’alumne: aprovat: 1 punt; notable: 2 
punts; excel·lent: 3 punts; matrícula d’honor: 4 punts.

5. Informació sobre la funció de la titulació.
5.1 Accés a ulteriors estudis.
Habiliten per a l’accés al doctorat.
En concret, s’ha d’esmentar si el màster és considerat 

de manera parcial o total com a període de formació d’un 
programa de doctorat.

5.2 Objectius formatius, incloent-hi el perfil de com-
petències.

Síntesi de la descripció dels objectius i les competèn-
cies generals que figuren en el pla d’estudis.

6. Informació addicional.
Entre aquesta informació, l’adreça http de la universi-

tat.

7. Certificació del suplement.
7.1 Data dia/mes/any.
7.2 Signatures: la del secretari general de la universi-

tat, que pot anar impresa en el document, i una altra sig-
natura original del responsable administratiu de la infor-
mació que ha quedat reflectida en el suplement europeu 
al títol.

7.3 Càrrec dels signants.
7.4 Segell oficial de la universitat.

8. Informació sobre el sistema nacional d’educació 
superior.

Aquest apartat s’ha d’emplenar transcrivint el model 
uniforme de descripció del sistema universitari espanyol 
vigent que aprovi el Consell d’Universitats.
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